
ตัวชี้วัดท่ี 13 : ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรายงาน : ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้รายงาน นางสาวนิริญา บัวศรี ส านักส่งเสริมสุขภาพ โทร. 02-590-4540 
1) ข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารให้คะแนน : 
 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) พิจารณาความก้าวหน้าแต่ละระดับ 
ระดับ รายละเอียดการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ แจ้งรายช่ือผู้รับผิดชอบและผูป้ระสานงาน อย่างน้อยจ านวน 2 คน ให้
หน่วยงานเจ้าภาพและส่งผูร้ับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเข้าอบรมเรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1 1 

2. ด าเนินการระดับ 1 และ 
ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ วางแผนสื่อสาร หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนการรับรู้ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

2 2 

3. ด าเนินการระดับ 1-2 และ 
ส านัก/กอง/ศูนย์ฯ ด าเนินงานตามแผน และแสดงให้เห็นว่าทุกคนในองค์กร รับทราบ
เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

3 3 

4. ด าเนินการระดับ 1-3 และ 
ส ารวจและจัดเก็บประเมินฯ จากบุคลากรในหน่วยงาน ครบตามเป้าหมาย รวมถึงจัดส่ง
แบบประเมิน ให้หน่วยงานเจ้าภาพ ภายในเวลาที่ก าหนด ครบทุกคนในหน่วยงาน 

4 4 

5. ด าเนินการระดับ 1-4 และ 
สรุปผลและรางานผลการด าเนินงานในระบบศูนย์ติดตามผลงานกรมอนามัย (DOC) 

5 5 

 คะแนนท่ีได้ 5 5 
 
ระดับท่ี 1  
 ส านักสง่เสรมิสุขภาพ แจ้งรายช่ือผูร้ับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
คนท่ี 1 
ช่ือ – สกลุ :   นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค  
ต าแหน่ง :      นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ  
สังกัด :   กลุ่มสร้างเสริมศกัยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  
หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์ส านักงาน) :  02-590-4543  
** หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :   08-1855-3499  
E – Mail :  somsak.p@anamai.mail.go.th 
ID Line :  08-1855-3499  
 
 



คนท่ี 2 
ช่ือ – สกลุ :  นางสาวนิริญา บัวศร ี  
ต าแหน่ง  :  นักวิชาการเผยแพร ่  
สังกัด :  ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์ส านักงาน) :  02-590-4540   
** หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  : 08-2089-9977  
E – Mail :   niriya.b@anamai.mail.go.th หรือ orengiisom@gmail.com  
ID Line  : orengii_som  
  

ส านักส่งเสริมสุขภาพได้ส่งบุคลากรผู้ประสานงานโครงการ 1 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากการแต่งตั้งคณะท างานโครงการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากหน่วยงานในส านักส่งเสริมสุขภาพจ านวน 26 คน และ 
อีก 1 คน จากส านักส่งเสริมสุขภาพ เข้าอบรมเรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริต กรมอนามัย (พัฒนาเครือข่ายครู ก.) ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่  19 - 21 ธันวาคม 2559 ณ  เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 
  1. นายธานินทร์   อ่อนนุชมงคล  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ   คณะกรรมการฯ 

2. นางกันยารัตน์  กาสลัก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

ระดับท่ี 2 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ตระหนักถึงการรับรู้ของบุคลากรเรื่องคุณธรรม และความโปร่งใส จึงจัดท าแผนการสื่อสาร และจัด

กิจกรรมสนับสนุน เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานอย่าง
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 

กิจกรรมที่ 1  
ค าสั่งที่ 48/2559 เรื่อง “แต่งตั้งคณะท างานโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560”  โดยมีนายแพทย์ อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นที่ปรึกษา  
วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างใกล้ชิด ลดข้ันตอนในการ

ปฏิบัติกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการท างานด้ายคุณธรรม ต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจึงจะ
บรรลุผลส าเร็จทั้งทางตัวช้ีวัด และผลสัมฤทธ์ิที่สูงที่สุด ส านักส่งเสริมสุขภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างาน เปรียบเสมอตัวแทนของ 7 
กลุ่มงาน ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสาร และกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานท ากิจกรรม  

mailto:niriya.b@anamai.mail.go.th%20หรือ
http://ethics.anamai.moph.go.th/download.php?download=1480317910&id=260
http://ethics.anamai.moph.go.th/download.php?download=1480317910&id=260
http://ethics.anamai.moph.go.th/download.php?download=1480317910&id=260
http://ethics.anamai.moph.go.th/download.php?download=1480317910&id=260
http://ethics.anamai.moph.go.th/download.php?download=1480317910&id=260
http://ethics.anamai.moph.go.th/download.php?download=1480317910&id=260
http://ethics.anamai.moph.go.th/download.php?download=1480317910&id=260


 



 



กิจกรรมที่ 2 
เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม ๒๕๖๐ บุคลากรจากส านักสง่เสริมสุขภาพ ร่วมบุญเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกมหาราชา

ผู้ยอดยิ่งด้วยทานบารมี เพื่อบ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวง
รัชกาลที่ 9 สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ณ วัดข่อย จ.เพชรบุรี  

    
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 
ส านักส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของส านักส่งเสริมสุขภาพ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดี

เพื่อแผ่นดิน” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร 7 ช้ัน 1 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
(ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเปน็รองอธิบดีกรมอนามัย) เป็นประธานในการกล่าวเจตนารมณ์ และให้สัจจะสัญญาพร้อมกันทั้งส านักฯ ว่า 
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน” 

    

     

    



กิจกรรมที่ 4 
วันที่ 6 มกราคม 2560 ส านักส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมท าบุญภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทย

เหนือ อาคาร 7 ช้ัน 1 กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมท ากิจกรรม มีการบรรยายพระธรรม
เทศนาเกี่ยวกับจริยธรรมในการท างาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรของส านักส่งเสริมสุขภาพในการท างาน ทั้งที่
เกี่ยวกับการรับผดิชอบงานตามหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน และคุณธรรมในการประสานงาน
ติดต่อข้อมูลจากบุคคลอื่น  

    

    

 
 

  



กิจกรรมที่ 5 
ส านักสง่เสรมิสุขภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการการอปุสมบท 90 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 15-16 มกราคม 2560 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 6  
ส านักส่งเสริมสุขภาพจัดท าโครงการ “เยี่ยมสัญจรการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในโครงการตามพระราชด าริ” ณ 

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ าเภอคุระบุรี จ.พังงา ระหว่างวันที่  31 มกราคม ถึง          
3 กุมภาพันธ์ 2560  

บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพร่วมบริจาคสิ่งของให้เด็กและเยาวชนในชุมชนชาวมอแกน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้
ความรู้การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ดังต่อไปนี้ 

1. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

 
 
2. การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์  

 
 



3. กิจกรรม กิน กอด เล่า เรื่อง  

 
 
4. การตรวจสายตาและการได้ยิน 

 
 
 
 



กิจกรรมที่ 7 
 การตอบแบบส ารวจการรับรู้ การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด

กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 



 
 
กิจกรรมที่ 8 

คณะท างานโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จัดประชม
คณะท างานเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อระดม
ความคิดจากคณะท างานจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการฯ และก าหนดรูปแบบของกิจกรรมในปีงบประมาณ 2560  

ผลจากการประชุมในครั้งนี้ คณะท างาน มีความเห็นตรงกันว่า การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต้องมาจาก  
จิตอาสา ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนด้วยความเต็มใจ จึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และแทรกจิตอาสา
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมเข้าไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมโดยวิทยากรจากค่ายฝึกหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา         



ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2560 ภายในวงเงินจาก
งบประมาณส านักส่งเสริมสุขภาพ  

 
 
 

5 เดือนหลงั (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560) 
ร้อยละของการรบัรูเ้รื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 

ผลงาน 1 2 3 4 5 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
ร้อยละ........ ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 5  
 
 



2) ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
 1. งบประมาณจากส านักส่งเสริมสุขภาพในการจัดกิจกรรม 
 2. คณะท างานโครงการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากได้รับความคิดเห็น
จากตัวแทนในหน่วยงานสังกัดส านักส่งเสริมสุขภาพ จึงเกิดความร่วมมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน เห็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน และเกิดผลสัมฤทธ์ิซึ่งกันและกัน   
 3. บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ เห็นความส าคัญในตัวช้ีวัดทุกตัว จึงพยายามเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้
ตนเองได้รับการพัฒนา ส่งผลในระดับส านัก และขยายผลในระดับกรมต่อไป 
 4. คณะกรรมการผู้บริหารส านัก ให้ความส าคัญกับตัวช้ีวัด และก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกข้ันตอน พร้อมให้
ค าปรึกษาและแสดงความคิดเห็น ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม พร้อมกระตุ้นบุคลากรที่อยู่ภายใต้รับผิดชอบของตนเองให้
ปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ  
 
3) ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 1. ข้อจ ากัดของการจัดสรรงบประมาณ  
 2. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
 3. บุคลากรในส านักส่งเสริมสุขภาพมีภารกิจและตัวช้ีวัดรายบุคคลที่ต้องปฏิบัติ บางท่านติดราชการ ส ารวจ ก ากับ 
ติดตาม นเิทศน์งาน ประชุม เป็นต้น จึงไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้เต็มที่  
 4. ความคิดเห็นส่วนบุคคล การจัดกิจกรรมใดกต็าม ต้องเกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม และบุคลากรบางท่าน ไม่ตอบรับ
กิจกรรม เนื่องจากไม่เห็นความส าคัญต่อการตอบแทนทีต่นเองจะได้รับ เข้าใจว่าการท ากิจกรรม คือการเพิ่มภาระ และยังยึดติดกับ
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของตนเอง 
 5. การตีโจทย์ในการจัดท ากิจกรรม เพราะเนื่องจากตัวช้ีวัดที่ 13 เป็นเรื่องนามธรรม ไม่สามารถประเมินได้ในทางสถิติว่า
บุคลากรจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงหรือไม่ ได้ผลเพียงใด 
 
4) หลักฐานอ้างอิง 
 หลักฐานอ้างอิง รูปภาพอยู่ในกิจกรรม ที่ 1 – 8  


